Καλαμάτα, 9 Μαρτίου 2017
ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Με την παρούσα εγκύκλιο αναγγέλλεται η Β’ Επιστημονική Συνάντηση «Το Αρχαιολογικό Έργο
στην Πελοπόννησο» (ΑΕΠΕΛ2). Η συνάντηση οργανώνεται από το Τμήμα Ιστορίας,
Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και θα
πραγματοποιηθεί στις 1-4 Νοεμβρίου 2017 στην Καλαμάτα.
Σκοπός του ΑΕΠΕΛ2 είναι η ενημέρωση σχετικά με την αρχαιολογική έρευνα των τελευταίων
ετών στην Πελοπόννησο, τα νησιά του Αργολικού Κόλπου, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα και η
παρουσίαση στους ειδικούς επιστήμονες και στο ευρύτερο κοινό:
• των πεπραγμένων των αρμοδίων φορέων σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά,
• του πρωτογενούς υλικού, όπως αυτό προκύπτει από τις πρόσφατες ανασκαφές και έρευνες
πεδίου,
• των πορισμάτων από νέες έρευνες,
• των αναστηλωτικών και σωστικών επεμβάσεων σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, των
εργασιών συντήρησης αρχαιοτήτων και των μουσειολογικών μελετών.
Δεκτές γίνονται, μετά από έγκριση της Επιστημονικής Επιτροπής, πρωτότυπες ανακοινώσεις και
παρουσιάσεις σε μορφή αναρτημένων ανακοινώσεων (poster), οι οποίες θα δημοσιευτούν ως
πλήρη άρθρα στην τελική έκδοση των πρακτικών. Οι ανακοινώσεις θα είναι διάρκειας 20
λεπτών. Επίσημες γλώσσες του ΑΕΠΕΛ2 είναι η ελληνική και η αγγλική.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι την 15η Ιουνίου
2017, επιστρέφοντας συμπληρωμένο το συνημμένο Δελτίο Συμμετοχής, μαζί με μια σύντομη
περίληψη της ανακοίνωσής τους, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του ΑΕΠΕΛ2 (aepel2@uop.gr).
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Kalamata, 9 March 2017
FIRST CIRCULAR
With this circular we announce the Second Scientific Meeting of the “Archaeological Work in the
Peloponnese” (AWOP2). The meeting is organized by the Department of History, Archaeology,
and Cultural Resources Management of the University of the Peloponnese and will take place in
Kalamata on 1-4 November 2017.
The aim of AWOP2 is to inform specialists and the general public on archaeological work
undertaken in the Peloponnese, the islands of the Gulf of Argos, Kythera, and Antikythera in
recent years and to present:
• the work of the institutions in charge of cultural heritage,
• finds from recent excavations and other fieldwork,
• the results of recent studies,
• work relating to conservation of and rescue interventions at monuments and archaeological
sites, conservation of antiquities, and museological studies.
Presentations must be original. Oral presentations will be 20 minutes long. Posters are also
invited and will be published as full papers in the proceedings of AWOP2. All submissions will be
reviewed by the Scientific Committee for approval. The official languages of AWOP2 are Greek
and English.
Interested participants are invited to send the completed registration form with abstract by 15
June 2017 to AWOP2 at aepel2@uop.gr.
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